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Menighedsråd
Formand: Hanne Boldt
Ved Åen 13, Møgeltønder, 6270 Tønder
Tlf. 2837 4866
hanne.boldt1@skolekom.dk

Næstformand: Birgit Elisabeth Laursen
Sønderbyvej 11, Møgeltønder, 6270 Tønder
Tlf. 7373 8050 / 3056 0102
birgitelaursen@gmail.com

Kasserer: Jens Peter Jensen
Sønderbyvej 13, Møgeltønder, 6270 Tønder
Tlf. 2160 6426
jpjfinmekanik@gmail.com

Kirkeværge 1: Torben Hviid Nielsen
Bønderbyvej 29, Bønderby, 6270 Tønder
Tlf. 2040 9969
torben.hviid@nielsen.mail.dk

Kirkeværge 2: Jens Hansen
Nyvangvej 3, 6270 Tønder
Tlf. 2260 3730
hansen.jens66@gmail.com

Sekretær: Gitte Clausen
Toghale 11, Møgeltønder, 6270 Tønder
Tlf. 3115 4946
mtmenighed@gmail.com

Sognepræst
Kristen Skriver Frandsen
E-mail: ksfr@km.dk
Tlf. 2360 7634

Ansatte
Graver/kirketjener: Jens Nissen
Kontor: Sønderbyvej 2
Tlf. 7473 8940 eller 4014 8596

Gravermedhjælpere:
Lone Julius Thomsen

Organist: Ann-Kirstine Christiansen
Mølleparken 362, 6240 Løgumkloster
Kontakttelefon 8651 9915
(Træffes ikke mandage & torsdage)

Kirkens hjemmeside:
www.sogn.dk/møgeltønder

Nyt fra menighedsrådet
Vinteren er ovre, og det har været en rolig periode 
for det nye menighedsråd. Ved deadline til sidste 
kirkeblad havde vi endnu ikke konstitueret os. Der 
blev ingen ændringer i medlemmernes opgaver; 
Torben Hviid Nielsen har påtaget sig Anke Iver-
sens opgaver med tilsyn af håndværkere.
    Foråret er så småt på vej og dermed også den 
festlige tid i kirken med påske og konfirmationer.
    I år har Kristen haft undervisning af tre elever fra 
skolens specialklasserække. De skal konfirmeres 
palmesøndag, den 9. april. Kom i kirken, og vær 
med til at gøre dagen festlig for dem med en fyldt 
kirke.
    Traditionen tro har vi skærtorsdagsaften guds-
tjeneste med efterfølgende kirkekaffe. Ved nad-
veren vil Kristen, som Jesus gjorde, bryde et rigtigt 
brød.
    Langfredag har vi en gudstjeneste, hvor Jesu 
lidelseshistorie gennemgås. Det er en gudstjeneste 
uden prædiken, men det kan for sarte sjæle godt 
være en lidt hård omgang.
    Påskedag og 2. påskedag er det muligt at høre 
om påskens under. Mød op, hør det glade budskab 
og vær med til at synge de dejlige påskesalmer.
    I skrivende stund ser vi frem til et møde med 
stiftet, Nationalmuseet og den kongelige byg-
ningsinspektør. Vi skal have lagt en plan for de 
næste arbejder på kirken. Vi vil meget gerne have 
uret op igen, og vi vil gerne have lavet lettere ad-
gang til krypten, hvor den første Hans Schacks søn 
ligger med sine to hustruer. Desuden trænger org-
let til at blive renoveret. Det bliver et spændende 
møde. I vil høre nærmere i sommerbladet.
    ”100 nye salmer” er et tillæg til salmebogen, 
som udkom sidste år. Vi har indkøbt 60 styk, og 
Kristen vil af og til putte en af de nye salmer ind 
i gudstjenesten. Kun ved at synge de nye, kan de 
blive kendte og måske elskede. Alle salmer har 
været nye og ukendt engang.
    Kirken er kommet på Facebook, forstået på den 
måde, at hvis man er ”ven” med Møgeltønder-
siden, så vil man ad den vej få alt kirkestoffet. 
Kristen og Gitte sørger for at lægge nyheder ud. 
Vi annoncerer dog også stadig i papirform. Hold 
øje med Digeposten, her vil alle vores arrange-
menter være at finde.
    Kristen vil være ansat hos os til og med juli 
måned. Hvad der derefter sker, er endnu ikke helt 
faldet på plads, og I må derfor vente med at høre 
nærmere i næste blad.
På menighedsrådets vegne Hanne Boldt



Gudstjenester i Møgeltønder kirke
 Marts

 April

 Maj

 Juni
 Søndag den 04. Pinsedag 19.00 KSF Minier deltager 
 Mandag den 05. 2. pinsedag 14.00  Udendørs i Tønder 
 Søndag den 11. Trinitatis søndag 10.30 KSF
 Søndag den 18. 1. s.e. trinitatis 10.30 KSF
 Søndag den 25. 2. s.e. trinitatis 10.30 KSF

KSF: Kristen Skriver Frandsen, AMB: Anne Marie Baun, CE: Claus Egelund

 Søndag den 19. 3. søndag i fasten 19.00 AMB
 Søndag den 26. 4. søndag i fasten 10.30 KSF

 Søndag den 02. Marieæ bebudelse 19.00 KSF
 Søndag den 09. Palmesøndag 10.30 KSF Konfirmation i Specialklassen
 Torsdag den 13. Skærtorsdag 19.00 KSF
 Fredag den 14. Langfredag 10.30 KSF
 Søndag den 16. Påskedag 10.30 KSF
 Mandag den 17. 2. Påskedag Ingen
 Søndag den 23. 1. s.e. påske 10.30 KSF
 Søndag den 30. 2. s.e. påske 10.30 KSF Guldkonfirmation

 Søndag den 07. 3. s.e. påske 19.00 KSF
 Fredag den 12. Bededag 10.30 KSF Konfirmation
 Søndag den 14. 4. s.e. påske 09.00 AMB
 Søndag den 21. 5. s.e. påske 10.30 KSF
 Torsdag den 25. Kr. Himmelfartsdag 10.30 KSF
 Søndag den 28. 6. s.e. påske 10.30 Fælles i Emmerlev

 Juli
 Søndag den 02. 3. s.e. trinitatis 19.00 KSF
 Søndag den 09. 4. s.e. trinitatis 10.30 KSF
 Søndag den 16. 5. s.e. trinitatis Se dagspressen
 Søndag den 23. 6. s.e. trinitatis Ingen
 Søndag den 30. 7. s.e. trinitatis Ingen

 August
 Søndag den 06. 8. s.e. trinitatis 19.00 AMB
 Søndag den 13. 9. s.e. trinitatis 09.00 AMB
 Søndag den 20. 10. s.e. trinitatis 10.30 AMB
 Søndag den 27. 11. s.e. trinitatis Se dagspressen

Omdeling af Møgeltønder kirkeblad
6. klasse på Møgeltønder skole står for omdelingen af kirkebladet.
Gitte Clausen, tlf. 3115 4946, er kontaktperson og uddelingsansvarlig på 6. klasses vegne.

Har man ikke modtaget kirkebladet, så ring venligst - tak!



Rettelse:
Den sidste ”Syng sammen aften” i denne 
sæson er flyttet til
mandag den 8. maj kl. 19.00

Kom og deltag i en glad aften.

Musik er glæde.

JUBILÆUM - 375 år
for den store klokke i Møgeltønder kirke

Vi vil fejre det med et 

”KLOKKEFOREDRAG”
af Erik Kure,

organist, korleder og klokkenist ved Sankt Nicolaj kirke 
i Vejle.

Billed- og lyd-foredraget foregår i kirken 

onsdag den 23. august kl. 20.00
Midtvejs vil der være en pause.

Der er fri entré.
Alle er velkomne!

Koncert ved Tønderkoret
Torsdag den 6. april kl. 20.00

Glæd jer til en aften i selskab med 
Tønderkoret under ledelse af dirigent
Henrik Svane.
Sammen har de bundet en musikalsk 
buket med duft af forår og påske og ibun-
det lidt fællessang.
Der er fri entré.
Alle er velkomne.

Sjælesorg
Det er et mærkeligt ord. 
Sorg er ikke det at være 
ked af det. Men det kom-
mer af ”at sørge for”. 
I dag ville det vel hedde 
terapi – sjæle- eller psyko-
terapi. 
    Sjælesorg hører hjemme i kirken, og 
det er en del af præsters arbejde og for-
pligtelse at yde sjælesorg. Den kirkelige 
sjæ-lesorg består som al terapi i at høre 
sig ind på det andet menneske. Der er ik-
ke noget, der ikke er plads til. Den kirke-
lige sjælesorg har ikke færdige løsninger, 
men vil altid undervejs sætte problemer 
og spørgsmål i perspektiv i forhold til det, 
som den kristne tro handler om. Der er 
en meget stor og bredspektret ressource 
til livs- og selvforståelse gemt her. Der er 
kommet et folkekirkeligt initiativ, der hed-
der ”Sjælesorg på nettet”. Her kan man 
online og anonymt tjatte med en præst på 
www.sjaelsorg.nu. Det er frit at benytte. 
Men din egen sognepræst står også til rå-
dighed – via samtale, telefon – eller 
email. Anonymitet bliver der så ikke tale 
om, men præsten har tavshedspligt uanset 
hvilken måde, man taler sammen på.



Minikonfirmander 
- et pinseforløb!
Vi inviterer i år til et forløb for børn i 3. 
[og 4.] klasse Fire intense dage lige efter 
skole, 29/5-1/6, fra kl. 14.00-16.00. Vi 
henter deltagerne på skolen, og følger 
dem, der ikke hentes ved kirken, tilbage 
til SFOen. Vi vil snakke om børnenes 
navne, deres betydning, de vil blive sat 
ind i den store sammenhæng. Det bliver 
lidt med noget, hvor vi inddrager lidt IT. 
Vi vil møde medarbejdere og menigheds-
medlemmer ved kirken, som vil fortælle 
om enten deres arbejde eller baggrund for 
at bruge kirken. Vi sørger for noget hyg-
geligt at spise. 
    Vi laver pinseduer - med budskaber - til 
brug ved pinsegudstjenesten. Så mange 
af børnene, der kan, deltager også ved 
gudstjenesten. 
    i håber på at kunne følge op med et 
tilsvarende forløb op til høstgudstjenesten 
i efteråret. Der kommer invitationer ud 
via skolen.

Konfirmander 2017
Bededag 12. maj
Amalie Kragelund Hansen, Højervej 25
Hjalte Ruhlmann Karkov Jørgensen, 
    Strengvej 17
Ida Boje Nissen, Slotsgade 11
Jacob Rønn, Popsensgade 16, Tønder
Jonas Schlüter Nansen, Nørrefoldvej 41
Liva Rytter Nicolaisen, Ved Åen 12
Mikkel Gad Svendsen, H.C. Davidsensvej 15
Morten Bilde Boyschau Nielsen, 
    Nørrefoldvej 37
Nadja Abkjer Laugesen, Holger Danskesvej 3
Nicolai Hofsted, H.C. Davidsensvej 7
Niklas Willecke Andersen, 
    Holger Danskes Vej 13
Nynne Kirsten-Borg, Kirkestien 2
Philip Christensen, Guldhornvej 9a
Tobias Poulsen, H.C. Davidsensvej 14
Victoria Kristensen, Bønderbyvej 21

9. april
Andi Bork Jensen, Drengstedvej 19, 
    Skærbæk
Cecilie Søndergaard Brandt, Digevej 2, 
    Tønder
Mathias Ahrenkiel, Astrupvej 64, Skærbæk

Telegrammer og andet 
til konfirmanderne 
bedes afleveret 
senest dagen før 
konfirmationen 
til kirketjener 
Jens Nissen, 
tlf. 4014 8596, 
Sønderbyvej 14, 
Møgeltønder.

Konfirmation 2018 
Som altid har vi konfirmation Bededag. 
I 2018 er det den 27. april. Der vil blive 
holdt en velkomst-og indskrivningsguds-
tjeneste i juni måned. Konfirmanderne vil 
modtage invitation via skolen og det vil 
blive meddelt via dagspressen.

OBS:
Den årlige 

Sogneudflugt går til Ribe og 
Vadehavscentret i V. Vedsted

Vi har i år valgt at tilrettelægge turen som 
et sensommer-arrangement.

Sæt allerede nu et 
STORT X i kalenderen den 7. september 

med afgang i bus kl. 11.00
For nærmere program, se næste kirke-

bladudgivelse.
Tilmelding: senest den 28.8.2017 

til Birgit pr. telefon 30 56 01 02 eller 
via mail: birgitelaursen@gmail.com

Med venlig hilsen fra turleder
Birgit Laursen



Ved årets fastelavns gudstjeneste kaldte Kris-
ten alle børnene op omkring sig, kiggede på 
deres kostumer og talte om, hvordan flere af 
dem, var med til at bekæmpe det onde i ver-
den og skabe orden. F.eks. politibetjenten, 
julemanden og vaskemaskinen.  
Når man klæder sig ud som Dracula, hekse 
og andre personer, der arbejder med de 
mørke kræfter, er det leg. Det er morsomt 
ved særlige lejligheder, at flirte med det far-
lige, som man i det daglige tager afstand fra.

Koncert 
med Midtfyns Consort

I anledning af Reformationsjubilæet spiller 
Midtfyns Consort koncert i Møgeltønder 
Kirke lørdag den 6. maj 2017 kl. 17.00

Den 31. oktober 1517 slog Luther 95 teser 
op på kirkedøren i Wittenberg. For at fejre 
dette har Midtfyns Consort sammensat et 
program med instrumentalmusik fra den tid.
    Midtfyns Consort er en musikgruppe, der 
spiller musik fra middelalder, renæssance 
og barok på blokfløjter, spændende fra den 
lille sopranfløjte til den mere end mandshøje 
subkontrabas.
    Midtfyns Consort spiller - ved koncerten i 
Møgeltønder Kirke - musik, der har påvirket 
Martin Luther.

    En koncert med musik fra Luthers tid 
indeholder selvfølgelig også et par salmer 
fra hans hånd, som vi håber at publikum vil 
synge med os.

Fastelavn


